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rach kiuwety z dobrze dopasowanym wydrążeniem na probów- 

ki i bocznymi okienkami. Dalsze nasze próby zmierzają do za- 

stosowania barwików celem dalszego zwększenia czułości 

metody. Dodanie do agaru szkarłatu Bibricha (1 mg na 100 mł 

agaru) poprawia nieco wynik. Wyniki, z których można wycią- 

nąć wnioski o czułości metody, przedstawione są na załączonej 

tabelce. Oznaczenia wykonano na fotokolorymetrze Bonet 

Maury. 

  
  

  
      

Iość ml Iość mg 

L. p. surowicy białka na 07, absorbcji 
rośc. 1: 40 5 ml agaru 

1 agar bez białka 8,6 

2 0,20 0,4 | 12,6 
3 0,25 0,5 | 15,4 
4 0,30 0,6 | 17,8 
5 0,35 0,7 | 20,3 
6 0,40 0,8 | 22,7 
7 0,45 0,9 | 25,5 
8 0,50 1,0 | 28,0 
9 3 0,55 1,1 | 30,1 

10 0,60 1,2 32,9 
11 | 0,65 1,3 35,2 
12 | 0,70 1,4 37,6   
Bibliografia: Paul L. Kirk, Advances in Prot. Chem. III. 156, 1947. 

P. WIERZCHOWSKI i L. MYSZKOWSKI 

FRAKCJONOWANE WYSALANIE BIAŁEK 

NA KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ 

(Z Zakładu Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Warszawie) 

Rozdzielanie białek za pomocą roztworów soli obojętnych 

a przede wszystkim siarczanu amonu stanowi podstawową me- 

todę, która znajduje ciągłe zastosowanie i doprowadza do wy- 

odrębniania coraz to nowych czystych preparatów białkowych 

bardzo często w postaci krystalicznej (John T. Edsall 1947. prze- 

gląd literatury).
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Rozbiór skomplikowanej mieszaniny białek w płynach 
ustrojowych pociąga za sobą konieczność podzielenia całej mie- 
szaniny na liczne frakcje oraz wymaga wielokrotnego powta- 
rzania czynności wytrącania i oddzielania osadu, a następnie po- 
nownego rozpuszczania go, celem oddzielenia domieszek, które 
pozostają w danym roztworze, bądź wytrącają się przy niższym 
stężeniu soli. _ 

Wielokrotne powtarzanie tych operacji znacznie kompli- 
kuje analizę i pociąga za sobą stopniową denaturację białek. 

W poszukiwaniu metody, któraby pozwoliła w sposób 
mniej lub więcej automatyczny rozfrakcjonować mieszaninę, 
zastosowałem kolumnę chromatograficzną, wypełnioną bierną 
drobnoziarnistą substancją, nasiąkniętą nasyconym siarczanem 
amonu. Przepuszczając przez taką kolumnę roztwór białek, 
a następnie roztwór siarczanu amonu o stopniowo malejącym 
stężeniu można je w sposób ciągły rozdzielić na poszczególne 
frakcje. 

Kolumnę przyrządzaliśmy w sposób następujący: cylin- 
dry szklane z dolnym wypływem, o średnicy 5 cm i wysokości 
30 cm napełnialiśmy papką oczyszczonej, o jednolitych ziaren- 
kach skrobi, rozmieszanej z nasyconym roztworem siarczanu 
amonu i z pewnym, obliczonym nadmiarem subtelnie sproszko- 
wanego osadu tejże soli. Gdy nadmiar roztworu siarczanu 
amonu wypłynął, wprowadzaliśmy 15 ml surowicy lub innego 
roztworu białek następnie 40 ml roztworu siarczanego amonu 

o 90/0 nasycenia, po czym kolejno po 10 ml tej soli o stopniowo 
malejącym o 2% nasycenia stężeniu, a następnie takie same 

porcje czystej wody aż do całkowitego wyeluowania białek. 

Całą ilość białek zebraliśmy w 35 frakcjach po 10 ml roztworu 
Tabela I wykazuje zawartość surowicy końskiej w poszczegól- 
nych frakcjach. 

Ilość białka oznaczaliśmy własną metodą turbidimetryczną 
w środowisku 0,25% agaru, zawierającego 5% siarczanu amonu, 

wywołując zmętnienie przez koagulację cieplną (por. poprze- 

dni komunikat). 

We wszystkich frakcjach eluatu pojawia się po pewnym 

czasie osad, który łatwo się rozpuszcza po dodaniu nie wielkiej 

ilości wody, nie wykazując denaturacji. Frakcje o stężeniu siar- 

czanu amonu od 22—27M zawierały albuminę końską sponta-
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nicznie krystalizującą, o różnych formach krystalicznych. Zmia- 
na formy krystalicznej przy przejściu od jednej frakcji do na- 
stępnej powtarza się w sposób charakterystyczny dla każdej 
surowicy końskiej oddzielnie w ten sam sposób frakcjonowa- 
nej. Nasuwa to przypuszczenie, że ta metoda pozwać zróżnico- 
wać dokładniej poszczególne frakcje. 

Działanie tego rodzaju kolumny chromotograficznej 
można porównać do kolumny destylacyjnej. Białka wysalają się 
tworząc subtelny osad na ziarenkach skrobi, a następnie ko- 
lejno są rozpuszczane w napływającym roztworze soli o mniej- 
szym stężeniu. Albuminy wyprzedzają trudniej rozpuszczalne 
(w danym stężeniu siarczanu amonu) globuliny. Przechodząc 
przez coraz dalsze warstwy skrobi, zwilżonej bardziej stężonym 
siarczanem, następuje proces wielokrotnego wytrącania i roz- 
puszczania, poszczególne frakcje każdorazowo oddalają się od 
swych domieszek, różniących się rozpuszczalnością. 

Dalsze nasze badania zmierzają do wypróbowania innych 
substancji porowatych (wata, bibuła) oraz do wykreślania przy 
pomocy tej metody krzywych rozpuszczalności białek różnych 
płynów ustrojowych i narządów jak również do wyodrębnienia 
i charakterystyki różnych frakcji. 
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J. OPIEŃSKA-BLAUTH i M. KAŃSKI 

CHROMATOGRAFIA BIBUŁOWA I JEJ OSIĄGNIĘCIA 
W BIOCHEMII. 

(Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie). 

(Streszczenie) 

Brak prac doświadczalnych z dziedziny chromatografii 
bibułowej w naszym piśmiennictwie naukowym wskazuje na 
nieznaczne dotychczas zainteresowanie tą metodą, pomimo, że 
jako metoda analityczna posiada ona szereg cennych zalet: 

a) małe ilości materiału potrzebnego do analizy (do 0,5 
mikrograma w 1 kropli roztworu);


